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Praha, 30. dubna 2020 

 
 
Index Exportu – propad exportu, ale jak hluboký?     

Pandemie COVID-19 zmrazila světovou ekonomiku, pohyb zboží a osob, odběratelsko-
dodavatelské řetězce i zahraniční obchod. „První údaje zohledňující nástup pandemie hovoří 
jasně: čelíme bezprecedentnímu šoku. Doposud zveřejněné předstihové ukazatele hovoří o 
propadu na minima v celé dlouhé historii toho či onoho ukazatele. A dle dosavadního vývoje 
pandemie lez usuzovat, že nejsme ještě na úplném dně,“ domnívá se Helena Horská, hlavní 
ekonomika Raiffeisenbank. Index Exportu, který vychází z předstihových ukazatelů, jen obtížně 
zachycuje rozsah takového šoku. Je zcela racionální očekávat, že pokles exportu v nejbližších 
měsících bude o dost prudší, než naznačuje výpočet Indexu Exportu (o zhruba 10 % meziročně).  
 
„Česká ekonomika jede na maximálně 70 % své kapacity (viz Konjunkturální průzkum ČSÚ  
z 24. dubna) a více než třetina oslovených českých exportérů v průzkumu Raiffeisenbank a Asociace 
exportérů z počátku dubna, jede na méně než 75 % své kapacity,“ dokresluje krizovou situaci 
Horská.   
 
„Odpovědět na otázku, jak hluboký bude propad ekonomiky, je v tuto chvíli téměř nemožné, pokud 
nechceme pracovat v tolerančním poli od 10 do 70 %. Ale stejně těžká je i odpověď, jak dlouho bude 
propad ekonomiky trvat. Teď je téměř jasné, že vývoj nebude ve tvaru písmene „V“. Zcela určitě se 
tvar bude blížit písmenu „U“, ale dno může být zvlněné a pravá strana tohoto písmene bude mít 
pozvolný růst. Každopádně to nezáleží jen na nás. Rozhodující bude, jak rychle se zotaví ekonomika 
EU a hlavně Německa, ale i to, kdy se otevřou hranice pro pendlery a školy pro žáky do věku 13 let,“ 
dodává Otto Daněk, místopředseda Asociace exportérů. 
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2020/Q1 

Jak na Vaše podnikání dopadá 
aktuální situace kolem 

pandemie koronaviru? Museli 
jste omezit nějak své podnikání 

a jakým způsobem? 
naše podnikání nebylo téměř dotčeno současnou situací 37% 
negativně, naše podnikání je omezeno na 25% 17% 
negativně, naše podnikání je omezeno na 50% 15% 
negativně, naše podnikání je omezeno na 75% 24% 
negativně, naše podnikání je úplně zastaveno 2% 
pozitivně, naše podnikání zaznamenalo růst 5% 

 
Zdroj: Šetření mezi exportéry v termínu 1. – 7. 4. 2020. Raiffeisenbank a.s. a Asociace exportérů.  
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Zdroj: Výpočet Raiffeisenbank ve spolupráci s Asociací Exportérů, data k 29. 4. 2020.  
Pozn.: Údaje do února 2020 odpovídají zveřejněné statistice národního vývozu ČSÚ, od března 2020 prognóza 
IE. 

 
 

O Indexu Exportu 

Index Exportu je unikátní nástroj umožňující predikci vývoje výkonnosti českého exportu v několikaměsíčním předstihu  
na základě řady statistických dat a vybraných předstihových indikátorů. Jeho aktuální podoba vznikla jako výsledek prohloubení 
spolupráce mezi Raiffeisenbank a Asociací exportérů. Do indexu jsou zahrnuty následující parametry: index nákupních manažerů 
Eurozóny PMI, reálný efektivní kurz koruny vůči euru očištěný o inflaci v průmyslu, německé průmyslové zakázky  
a české zakázky ze zahraničí. V rámci sestavování Indexu jsou rovněž jednou za čtvrtletí dotazováni čeští exportéři na jejich očekávání 
ohledně budoucího vývoje exportu.  

Základní informace o Asociaci exportérů 
Asociace exportérů vznikla v roce 2002 s cílem zachovat a zvyšovat konkurenceschopnost tuzemských firem, zejména těch exportních. 
Zástupci Asociace sledují tendence a vývoj legislativy Evropské unie a upozorňují na možná rizika pro Českou republiku. Členové 
Asociace posilují komunikaci s vládou při přípravě proexportních opatření a upevňují i vztahy se zástupci České národní banky. Asociace 
spolupracuje rovněž se špičkovými analytiky na tvorbě ukazatelů, které vyjadřují vliv tuzemských exportních společností na ekonomiku 
České republiky. 
 
 
Základní informace o Raiffeisenbank a.s. 
Raiffeisenbank poskytuje již 25 let široké spektrum bankovních služeb soukromé i firemní klientele v České republice. Banka obsluhuje 
klienty v síti 130 poboček a klientských center, poskytuje rovněž služby specializovaných hypotečních center, osobních, firemních a 
podnikatelských poradců. Podle celkových aktiv je Raiffeisenbank pátou největší bankou na českém trhu, která dává práci třem tisícovkám 
zaměstnanců. Majoritním akcionářem banky je rakouská finanční instituce Raiffeisen Bank International AG (RBI).  
 

-30

-20

-10

0

10

20

30

02/16
05/16

08/16
11/16

02/17
05/17

08/17
11/17

02/18
05/18

08/18
11/18

02/19
05/19

08/19
11/19

02/20
05/20

m
ez

iro
čn

í z
m

ěn
a 

v 
%

Index Exportu - propad exportu, ale jak hluboký?

Růst exportu v národním pojetí
Předpověď růstu exportu
Předpověď růstu exportu s trhem práce (sezónně očištěno)


